
Filosofiska	  studentrådet	  

Protokoll	  10	  juni	  2014	  

	  

1. Mötet	  öppnas	  

2. Närvarande:	  Kalle,	  Amanda,	  Nils,	  Henrik,	  Dilan,	  Erika.	  Erika	  väljs	  till	  sekreterare.	  	  

3. Rådet	  godkänner	  föregående	  protokoll.	  

4. Utvärdering	  av	  filosofgrillningen-‐	  Vi	  fick	  väldigt	  positiv	  respons.	  Mycket	  jobb	  dock,	  bra	  

att	  ha	  i	  åtanke	  till	  nästa	  gång.	  Det	  kommer	  nog	  fler	  vid	  terminsstarten,	  då	  folk	  vill	  lära	  

känna	  varandra,	  men	  samtidigt	  var	  det	  en	  trevlig	  avslutning	  på	  terminen.	  

5. Ramar	  för	  verksamhetsberättelse-‐	  Vi	  skriver	  en	  verksamhetsberättelse	  för	  hela	  läsåret.	  	  

Vi	  kom	  fram	  till	  att	  ha	  med	  	  

-‐	  Hur	  många	  medlemmar	  vi	  är/har	  varit,	  hur	  många	  möten	  vi	  har	  haft,	  samt	  att	  Nils	  var	  

ordförande	  i	  början	  av	  läsåret	  och	  bytet	  	  av	  ordförandeposten	  till	  Henrik.	  

-‐De	  sociala	  aktiviteter	  vi	  har	  gjort	  under	  läsåret,	  alltså	  rekrytering,	  gå	  ut	  med	  

information,	  	  fika	  med	  kanelbullar,	  sittning,	  filosofgrillning,	  månadens	  filosof.	  Vi	  har	  

även	  tagit	  emot	  valsedlar	  vid	  kårvalet,	  och	  haft	  representater	  på	  institutionsstyrelsens	  

möten,	  samt	  på	  LUX-‐informationsmöten.	  Överlag	  är	  vi	  nöjda	  med	  hur	  aktiviteterna	  föll	  

ut.	  Vi	  borde	  ha	  börjat	  tidigare	  med	  rekrytering	  till	  studentrådet,	  men	  vi	  hade	  bra	  

fördelning	  av	  ansvar,	  där	  alla	  fick	  ta	  på	  sig	  så	  mycket	  de	  ville.	  Månadens	  filosof	  kräver	  

stort	  engagemang,	  och	  bör	  bytas	  varje	  månad	  för	  att	  slå	  ut	  så	  bra	  som	  möjligt.	  Är	  också	  

värt	  att	  notera	  att	  det	  tar	  längre	  tid	  än	  vad	  väntat	  att	  få	  pengar	  från	  institutionen.	  	  

-‐Kungshusetfrågan,	  ta	  med	  de	  artiklar	  som	  vi	  har	  skrivit,	  samt	  undersökningen	  vi	  gjorde.	  

6.	  Kungshusetfrågan-‐	  Avslutande	  debattinlägg.	  Vi	  kom	  överens	  om	  att	  byta	  den	  sista	  

paragrafen	  mot	  något	  mer	  i	  stil	  att	  flytten	  sker	  mot	  studenternas	  vila	  

7.	  Eventuella	  frågor	  inför	  nästkommande	  termin-‐	  Vi	  kan	  förvara	  saker	  på	  kåren	  över	  

sommaren.	  DropBoxen	  administreras	  genom	  studentrådets	  mail.	  Lokalbokning	  har	  skett	  

genom	  Anna	  Östberg,	  och	  kommer	  antagligen	  fortfarande	  kunna	  göras	  så.	  Ordföranden	  

gör	  dagordningen	  och	  skickar	  sedan	  protokollen	  till	  Anna	  Östberg	  så	  att	  hon	  kan	  lägga	  

upp	  dem	  på	  hemsidan.	  Nils	  tar	  på	  sig	  att	  arkivera	  studentrådets	  alla	  protokoll	  på	  kåren	  

till	  pappersform.	  Sommarens	  institutionsmöte	  behöver	  en	  suppleant	  för	  Henrik,	  



Amanda	  tar	  på	  sig	  det.	  	  

Nästa	  termins	  studentråd	  bör	  börja	  med	  att	  göra	  en	  ekonomisk	  plan	  för	  läsåret.	  	  

8.	  Ansvar	  för	  mötesplanering	  för	  nästa	  studentråd.	  Kalle	  kallar	  till	  nästa	  

studentrådsmöte,	  preliminär	  tid	  27	  aug	  16.00	  på	  LUX.	  Kalle	  återkommer	  med	  lokal.	  	  

9.	  Övriga	  frågor.	  Henrik	  informerar	  om	  invigningsmiddagen	  för	  LUX.	  	  

10.	  Mötet	  avslutas.	  Ha	  en	  fantastisk	  sommar!	  


